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 هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )اهليئة(النظام األساسي 
 

 

 العضوية -1

 

اهليئة مفتوحة أمام مجيع األعضاا  واألعضاا  املنتساب  مل املنظماة. وتتاهللئ اهليئاة مان األعضاا  أو         عضوية  

 األعضا  املنتسب  الذين خيطرون املدير العام برغبتهم مل أن يعتربوا أعضا  مل اهليئة.

 

 اختصاصات اهليئة -2

 

اعية واملشرتكة ب  القطاعات ذات الصالة  تضطلع اهليئة بدور تنسيقي وتعنى مبسائل السياسات واملسائل القط 

 بصيانة املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واستخدامها املستدام. وتتمثل اختصاصات اهليئة فيما يلي:
 
أن تبقى قيد االستعراض املستمر مجيع املسائل املتصلة بسياسات املنظمة وبراجمها وأنشطتها مل جماا  املاوارد    (1)

ذات الصلة باألغذية والزراعة، مبا مل ذلك صيانة هذه املوارد واساتخدامها املساتدام واالقتساام العااد       الوراثية

واملنصئ للمنافع املستمدة من استخدامها، وأن تسدى املشورة بشهلن هذه املسائل إىل املدير العام واجمللس، واىل 

 صااواج  ااان الزراعااة، وال ابااات، اللجااان الفنيااة للمجلااس عنااد االقتضااا ، مبااا مل ذلااك علااى و اا  ا   

 ومصايد األمساك؛
 
أن توصى بالتدابري الضرورية أو املستصوبة لضمان استحداث نظام عاملي شاامل أو نظام عاملياة شااملة للماوارد       (2)

الوراثية ذات الصلة باألغذية والزراعة حبسب االقتضا ، وأن ترصد أدا  عناصر هذا النظاام أو هاذه الانظم مباا     

االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولاو ي، والصاكوك الدولياة األخارى ذات الصالة، عنادما يكاون ذلاك         يتسق مع 

 واردا؛
 
للمنظماة، علاى وضاع     الرئاسيةأن توفر منتدى حكوميا دوليا للمفاوضات وأن تشرف، بنا  على طلب األ هزة  (3)

ياة ذات الصالة بااملوارد الوراثياة     اتفاقيات أو تعهدات أو مدونات سالوك أخارى أو غريهاا مان الصاكوك الدول     

 لألغذية والزراعة، وأن تتابع تنفيذها؛
 
أن تيسر التعاون ب  املنظمة وغريها من األ هازة الدولياة اوكومياة وغاري اوكومياة املعنياة بصايانة املاوارد          (4)

تعلقة بالتنوع البيولو ي الوراثية النباتية واستخدامها املستدام، وبصفة خاصة مع مؤمتر األطراف مل االتفاقية امل

و نة األمم املتحدة للتنمياة املساتدامة، وأن تشارف علاى هاذا التعااون، وأن تساعى إىل اساتحداث ا لياات          

 املناسبة للتعاون والتنسيق بالتشاور مع هذه األ هزة؛
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ف مل االتفاقياة  للمنظماة، لطلباات ماؤمتر األطارا     الرئاساية أن تستجيب عند االقتضا ، رهنا مبوافقة األ هازة   (5)

املتعلقة بالتنوع البيولو ي مل اجملا  احملدد للموارد الوراثية ذات الصلة باألغذية والزراعة، مبا مل ذلك تاوفري  

املعلومات وا دمات األخرى ملؤمتر األطراف وهيئات  الفرعية، وخاصة مل جماالت نظم اإلنذار املبكر، والتقييم 

السيما عن طرياق النظاام العااملي لصايانة املاوارد الوراثياة لألغذياة والزراعاة         العاملي، ومرافق غرفة املقاصة، و

 واستخدامها، حسبما يقتضى األمر.

 

 مجاعات العمل احلكومية الدولية الفنية القطاعية التابعة للهيئة -3

 

يتاوافر فيهاا   جيوز للهيئة أن تنشئ مجاعات عمل حكومية دولية فنية قطاعية )"مجاعاات عمال قطاعياة"(،     (1)

 التوازن ا  رامل املناسب، لتستع  بها مل جماالت املوارد الوراثية النباتية واويوانية واور ية والسمكية؛
 
تتمثل أغراض مجاعات العمل القطاعية مل استعراض األوضاع والقضايا املتصلة باالتنوع الزراعاي البيولاو ي مل     (2)

ة والتوصايات إىل اهليئاة بشاهلن تلاك املساائل، والنظار مل التقادم        جماالت اختصااج كل منها، وتقديم املشاور 

 احملرز صوب تنفيذ برنامج عمل اهليئة، باإلضافة إىل أي مسائل أخرى حتا  إليها من اهليئة؛
 
 حتدد اهليئة تشكيل واختصاصات مجاعات العمل القطاعية. (3)

 

 دورات اهليئة ومجاعات العمل القطاعية التابعة هلا -4

 

تعقد اهليئة مل األحوا  الطبيعية دورة عادية واحدة مل كل فرتة مالياة. كماا جياوز هلاا أن تقارر عقاد دورات        (1)

 استثنائية عند االقتضا ، رهنا مبوافقة جملس املنظمة. وتعقد دورات اهليئة عادة مل املقر الرئيسي للمنظمة؛
 
 عادية واحدة سنويا مل األحوا  الطبيعية. ال تعقد مجاعات العمل القطاعية، عند إنشائها، إال دورة (2)

 

 األجهزة الفرعية األخرى -5

 

 جيوز للهيئة أن تنشئ ما تراه ضروريا من أ هزة فرعية تساعدها على النهوض الفعا  مبهامها. 

 

 متويل مجاعات العمل القطاعية واألجهزة الفرعية األخرى -6

 

فرعى لتقدير املدير العام ملدى توافر االعتمادات الالزماة مل   خيضع إنشا  أي مجاعة عمل قطاعية أو أي  هاز (1)

 الباب ذي الصلة من ميزانية املنظمة أو من مصادر من خارج امليزانية؛
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قبل اختاذ أي قرار ينطوي على مصروفات تتصل بإنشا  أ هزة فرعية، يعرض على اهليئاة تقريار مان املادير      (2)

 رية واملالية املرتتبة على إنشا  هذه األ هزة.العام بشهلن ا ثار الرباجمية واإلدا

 

 تقديم التقارير -7

 

تقدم اهليئة تقارير إىل املدير العام، ويعرض املدير العام على املؤمتر، من خال  اجمللس، أي توصيات تعتمدها  

وفور تاوافر كال تقريار مان     اهليئة وتكون هلا انعكاسات على مستوى السياسات أو تؤثر على برنامج املنظمة أو ماليتها. 

تقارير اهليئة توزع نسخ من  على األعضا  واألعضاا  املنتساب  مل املنظماة، وكاذلك علاى املنظماات والوكااالت الدولياة         

 املعنية باملوارد الوراثية.

 

 األمانة واملصروفات -8

 

أمانة اهليئة وتنسق األعماا  التحضاريية   يع  املدير العام أم  اهليئة الذي يكون مسؤوال أمام  إداريا. وتتابع  (1)

ال تماعات اهليئة وعمل مجاعات العمل القطاعية عند إنشائها. وحتدد مصاروفات أماناة اهليئاة وتادفع مان      

  انب املنظمة مل حدود االعتمادات ذات الصلة مل امليزانية املعتمدة للمنظمة؛
 
ائها، من  انب القسم الفين املعنى مل املنظمة مل إطار توفر خدمات األمانة لكل مجاعة عمل قطاعية، عند إنش (2)

 برنامج عمل  السنوي؛
 
املصروفات اليت يتكبدها ممثلو األعضا  مل اهليئة وفى مجاعات العمل التابعة هلا ومناوبوهم ومستشاروهم، عند  (3)

، وكاذلك املصاروفات   حضور دورات اهليئة أو مجاعات العمل القطاعية التابعة هلا أو أي أ هزة فرعية أخرى

 اليت يتكبدها املراقبون وضور الدورات، تتحملها كل حكومة أو منظمة معنية.

 

 املراقبون -9

 

جيوز لألعضا  واألعضا  املنتسب  الذين ليسوا أعضا  مل اهليئة، والدو  اليت ليست أعضا  أو أعضاا  منتسابة    

ب مل ا تماعات اهليئة وفقا لألحكام ذات الصلة والقواعاد واملبااد    مل املنظمة، واملنظمات الدولية، املشاركة بصفة املراق

 اليت يعتمدها املؤمتر.

 

 الالئحة الداخلية -11

 

جيوز للهيئة أن تعتمد وتعد  الئحتها الداخلية، اليت جياب أن تكاون متفقاة ماع الدساتور والالئحاة العاماة         

 .لذي اعتمده املؤمتر )أنظر القسم اج من النصواج األساسية(للمنظمة، ومع بيان املباد  اليت حتكم اهليئات واللجان ا


